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Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd
Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget
Torsdag, den 30. april 2015 kl. 9.00-10.30 i mødelokale
3, 2. sal, Esbjerg Rådhus
Deltagere:
Teknik & Byggeudvalget
Formand Anders Kronborg
Alex Sørensen
Jørgen Ahlquist
Anders Rohr Jørgensen
Lokalråd Ribe Nord:
Gredstedbro Borgerforening – Henrik Sørensen
Hjortlund Beboerforening – Flemming Petersen
Kalvslund Borgerforening – Pia Andersen
Obbekær Borgerforening – Leif Møller
Hillerup Beboerforening – Ingen deltagere
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening – Ingen deltagere
Jernved/Jernvedlund Fællesudvalg – Ingen deltagere
Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening – Ingen deltagere
Lokalråd Ribe Midt:
Lulu Hjarnø
Poul Dalsgaard
Niels Frederiksen

Telefon

76 16 16 16

Telefax

76 16 16 17
t-m@esbjergkommune.dk
www.esbjergkommune.dk

Lokalråd Ribe Syd:
Sdr. Farup Grande – Kjeld Andreasen
Vester Vedsted Landsbyforening – Ingvard Jensen og Laurids Jensen
Ø. Vedsted Fællesråd – Niels-Christian Lausen
Egebæk-Hviding Beboerforening – Ingen deltagere
Roager Sogns Beboerforening – Ingen deltagere
Seem Sogneforening – Ingen deltagere
Spandet Lokalråd – Ingen deltagere
Forvaltningen
Direktør i Teknik & Miljø, Hans Kjær
Drift & Anlægschef, Morten Andersson
Vej & Parkchef Mads Astrup
Byrådssekretariatet
Jes Møller, referent
Afbud
Teknik & Byggeudvalget
Kim Madsen
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Referat
1.

Klostermarken – Etablering af vej fra stamvejen mod Obbekjærvej, hvor der er storparceller til salg (Ribe Midt)

Referat:
Forvaltningen orienterede om, at generelt går grundsalget i Ribe godt, men
netop storparceller er det svært at sælge.
Kommunen foretager en afvejning mellem at få grunde der er til salg til at
se attraktive ud og undgå at binde for mange penge i grunde, der ikke er
solgte.
2.

Bjerreskovparken – Etablering af vej hvor der allerede er gravet
ud og oprydning (Ribe Midt)

Referat:
Se punkt 1.
3.

Punkter fra mødet med Vej & Park (Ribe Midt)

Nogle af de punkter Ribe Midt havde med på mødet med Vej & Park, vil
efterfølgende kunne kræve et møde med Teknik & Byggeudvalget.
Referat:
Ribe Midt deltog ikke i mødet med Vej & Park. Der er aftalt et andet møde
mellem Ribe Midt og Vej & Park. Nærmere behandling af punkterne fra Ribe
Midt afventer dette møde.
Ribe Midt oplyste, at de på mødet bl.a. ønsker at drøfte cykelstier/cykelsikkerhed. De mener bl.a., at der bør være fokus på at få forskellige turistmål til at hænge sammen med cykelstier.
Udvalget oplyste, at der ikke er afsat midler til cykelstier i 2015 og 2016,
hvorfor det ikke har givet mening at foretage en prioritering af de mange
ønsker til cykelstier.
Udvalget gjorde opmærksom på, at det er ved budgettet midlerne til cykelstier afsættes, hvorfor det kan være relevant at bringe dette emne op på
lokalrådenes møde med Økonomiudvalget.
Udvalget håber på, at der vil blive afsat statslige midler til cykelstier, når
den nuværende pulje udløber.
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Udvalget oplyste i øvrigt, at der i forbindelse med kampagnen ”Pump den –
pimp den” vil være mulighed for at støtte 3 mindre cykelrelaterede projekter.
4.

Etablering af legeplads (Ribe Nord/Jedsted/Vilslev)

Der er et stigende børnetal i Jedsted og Vilslev, og derfor er det igen ønsket
at få en legeplads. Enten på Kongeådal Skoles grund eller på sportspladsen.
Sidste år fik vi svar fra Vej og Park, at der ikke er planer om at etablere en
offentlig legeplads, men at en forening kan leje et areal og selv etablere en
legeplads.
Hvordan anbefaler I, at vi griber det an, hvis Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening vil gå i gang med det ?
Referat:
Der er et møde mellem Borgerforeningen og Vej & park på vej.
Udvalget oplyste, at de tager på besigtigelsestur rundt i landet for at få
inspiration i forhold til legepladser, og de vil afholde et temamøde herom.
5.

Cykelsti fra Gredstedbro til Hjortlund (Ribe Nord/Hjortlund)

Der er et stort ønske om en cykelsti fra Gredstedbro til Hjortlund, især af
hensyn til skolebørnene fra Hjortlund. DLG har overtaget Dangrønt, men
der er stadig meget tung trafik.
Referat:
Lokalrådet ønsker ikke markeringer på vejen, men egentlige cykelstier, da
markeringerne giver falsk tryghed
Se referatet fra punkt 3.
6.

Cykelsti langs Koldingvej (Ribe Nord/Kalvslund)

Cykelsti langs Koldingvej fra Ribe til Kalvslund. En begyndelse kunne være
fra Gammel Koldingvej til Sommervej.
Referat:
Lokalrådet oplyste, at ønsket skal ses i sammenhæng med de nedskæringer i antallet af busafgange, der er sket.
Se referatet fra punkt 3.
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7.

Fartreduktion på Koldingvej (Ribe Nord/Kalvslund)

Vil gerne have vurderet en fart reduktion på Koldingvej.
Vi vil forslå fra Koldingvej nr. 105 til Koldingvej nr.139, da oversigtsforholdene på denne strækning er dårlige.
Referat:
Lokalrådet oplyste, at der køres stærkt på strækningen. En måde at begrænse hasarderede overhalinger kunne være at etablere en holdeplads,
hvor f.eks. traktorer kunne trække ud.
Udvalget oplyste, at i 2013 blev strækningen vurderet sammen med politiet
for hastighedsnedsættelse, hvor politiet og vejmyndigheden vurderede, at
hastigheden var passende i forhold til vejens profil og karakter.
Der blev i forbindelse med vurderingen foretaget en hastighedsmåling, men
denne blev foretaget så tæt på Ribe, at resultaterne ikke giver et retvisende billede.
Vej & Park foretager en ny hastighedsmåling og tager problemstillingen op
med politiet.
8.

Cykelsti langs Obbekærvej (Ribe Nord/Obbekær)

Cykelsti langs Obbekærvejen fra Vasevej til krydset i Obbekær.
Referat:
Lokalrådet fremførte, at vejen er smal og i øvrigt giver adgang til mange
grønne områder
Se referatet fra punkt 3.
9.

Reparation af sti (Ribe Nord/Gredstedbro)

Reparation af stien til hallen og skolen fra Rolighedsvej gennem Kjærmarken. Den er meget ujævn bl.a. på grund af manglende fliser.
Referat:
Stien bliver gennemgået og større skader udbedres.
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10. Afmærkning af hastighedsdæmpende foranstaltning (Ribe
Nord/Gredstedbro)
Afmærkning, fartsænkende foranstaltning evt. markering med lys på Ulkjærvej (fra Vandværksstien over til Ulkjærvej nr. 40), hvor skolebørnene
passerer.
Referat:
Lokalrådet efterlyste bomme ved cykelstiens udkørsel til vejen.
Forvaltningen oplyste, at der ikke sættes bomme op, hvor der er gode
oversigtsforhold. Vej & Park besigtiger stedet.
11. Opsætning af bænk (Ribe Nord/Gredstedbro)
Opsætning af bænk på Gredsted Kjærvej mellem kirkegården og Karstensminde.
Referat:
De bænke, der stod der tidligere, hører til i Ribe. Der vil blive sat nye bænke op.
Lokalrådet ville gerne have været orienteret, inden de tidligere bænke blev
fjernet.
12. Skiltning og belysning (Ribe Nord/Gredstedbro)
Bedre skiltning og belysning ved skolens indkørsel fra Kongeåvej.
Referat:
Forvaltningen oplyste, at den omtalte indkørsel ikke er indkørsel til skolen,
desuden må der ikke opsættes henvisningsskilte, når man har nået bestemmelsesstedet.
Vej & Park ser på sagen vedrørende indkørslen en ekstra gang, herunder
tager de en snak med skolen.
13. Etablering af en rekreativ sti i Ribelund området (Ribe Midt)
I forbindelse med renoveringen af Vedels anlæg foreslår lokalrådet, at der
bliver set på den fantastiske mulighed, der er for at komme under jernbanebroen og ind på Ribelundområdet. Her er der i forvejen et antal stier, der
dog alle trænger til en kraftig renovering. Herudover vil der være en rigtig
god mulighed for at etablere en aktivitetssti i området. Der har for år tilbage været en sti med forskellige redskaber man kunne benytte sig af, men
ingen af disse redskaber må i dag betegnes som sikre.
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Referat:
Lokalrådet roste for processen i forbindelse med renoveringen af Vedels
Have.
Lokalrådet oplyste, at stien til Ribelund under jernbanen og aktivitetsredskaberne langs stien trænger til renovering.
Vej & Park vil kortlægge mulighederne og der skal tages en drøftelse med
Sundhed & Omsorgsudvalget, da de har ansvaret for stierne på Ribelund.
14. Cykelsti (Ribe Syd/Sdr. Farup)
Der ønskes en cykelsti fra Ø. Vedsted til V. Vedsted.
Vadehavscentret udvides, der er mange cyklende turister og skolebørn til
og fra Sdr. Farup til Vadehavsskolen og Ribe. Vejen er meget smal med
meget trafik.
Referat:
Lokalrådet oplyste, at en cykelsti vil fremme cykelturismen ud til Vadehavscentret, hvor der netop er blevet brugt mange penge.
Forvaltningen oplyste, at 1 km. cykelsti koster ca. kr. 3,1 mio. at anlægge,
hvorfor den foreslåede cykelsti vil koste ca. kr. 20 mio.
Det blev fra Udvalgets side medgivet, at vejen er meget smal, men at cykelstien med de høje anlægsomkostninger næppe vil blive anlagt foreløbigt.
15. Eventuelt
Lokalrådene efterlyste, at mødet mellem lokalrådene fra gammel Ribe
Kommune og Teknik & Byggeudvalget blev afholdt i Ribe.
Mødet mellem Vej & Park og lokalrådene blev rost.
Der var en drøftelse af det løbende samarbejde. Forvaltningen opfordrede
til, at løbende problemstillinger bliver taget op med Vej & Park hen ad vejen.
Udvalget oplyste, at der vil blive foretaget en evaluering af møderækken
mellem lokalrådene og Teknik & Byggeudvalget.
Omfartsvejen ved Ribe:
Forvaltningen oplyste, at VVM undersøgelsen forventes afsluttet i efteråret.
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